
                                                             ANUNȚ 

 

  Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timisoara, scoate la concurs  

 1 post de bibliotecar 

 

 Concursul va avea loc în data de 07 august 2017, începând cu ora 10, la 

sediul școlii din str. F.C. Ripensia nr. 29 și va consta din: 

 Probă scrisă 

 Probă practică 

 Interviu 

În vederea participării la concurs, candidații își vor depune dosarul la secretariatul 

școlii, în perioada  26.07.2017-28.07.2017, zilnic între orele 10-14.  

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0256-489153. 

Dosarul va conține: 

 Cerere de înscriere; 

 Actul de identitate (în original și copie xerox); 

 Documente care atestă nivelul studiilor specifice (diploma de licență în 

biblioteconomie, bibliologie – original și copie xerox; foaie matricolă din 

care să reiasă disciplinele de specialitate studiate; adeverință CCD curs 

inițiere în biblioteconomie/alte cursuri de biblioteconomie urmate la 

instituții acreditate); 

 Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau adeverință care să 

ateste vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

 extras REVISAL- vechime după data de 01.01.2011 

 Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pe care candidează; 

 Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de cabinet de 

medicina muncii, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

 Curriculum vitae. 

 Caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul). 

  experiența în post similar constituie avantaj. 

 Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru 

validarea acestora, înscrierea conform cu originalul în faţa 

candidatului 

 Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete. 

 

Alte documente care atestă îndeplinirea următoarelor condiții: 

 Studii superioare în domeniu; 

 Competențe IT; 

 Disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități 

necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la bunul mers al școlii. 

 

 

                      Președintele , 

   prof. Rosenblum Calin 



 

Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timisoara 

 

 

                          BIBLIOGRAFIE 

 

CONCURS  PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI DE 

BIBLIOTECAR  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PREUNIVERSITAR 

 

 

1. Legea bibliotecilor - Legea nr. 334 din 31 mai 2002, republicată şi actualizată; 

2. Legea Educaţiei Naţionale - Legea nr. 1 /2011 actualizată; 

3. Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011; 

4. Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003 - Rudeanu 

Laura; 

5. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 

centrelor de documentare şi informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011; 

6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993; 

7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 - Bucureşti 2014; 

8. Bibliotecarul şcolar - Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 - Ciubăncan 

Lucia; 

  TEMATICA PENTRU CONCURS: 

1. Rolul bibliotecii şcolare: 
• Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar 

2. Dezvoltarea colecţiilor: 

• Mijloace de completare a colecţiilor 

• Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară 

3. Evidenţa colecţiilor: 

• Proceduri de evidenţa publicaţiilor: 

• Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea 

bibliotecii 

• Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă 

preliminară pentru seriale) 
• Reguli de completare a RMF, RI. 

4. Catalogarea publicaţiilor: 

• Scopul catalogării publicaţiilor 

• Tipuri de cataloage 

• Organizarea cataloagelor 

5. Realizarea fişei bibliografice a cărţii: 

• Zonele ISBD(M) 

• Punctuaţia ISBD(M) 

6. Clasificarea. Cotarea publicaţiilor: 

• Scopul clasificării documentelor 

• Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii 

auxiliari) 



• Tabele de autori. Semnul de autor 

 

7. Organizarea colecţiilor: 

• Organizarea bibliotecii 

• Aranjarea cărţilor la raft 

8. Gestionarea bibliotecilor: 

• Predarea - primirea unei biblioteci şcolare 

• Inventarul bibliotecilor 

• Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea 
colecţiilor bibliotecii şcolare 

9. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor: 
• Casarea publicaţiilor 
• Proceduri de casare în biblioteca şcolară 

10. Relaţii cu utilizatorii: 

• Regulamentul intern al bibliotecii şcolare 

• Serviciul de împrumut 

• Sală de lectură 

• Statistica de bibliotecă 

• Marketingul de bibliotecă 

                                                       Director , 

                                     prof. Rosenblum Calin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAPELE  DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI: 

 

 Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul : 26.07.2017-28.07.2017 orele 

10,00-14,00 la sediul Liceului cu Program Sportiv “Banatul” Timisoara  

str. F.C. Ripensia , nr. 29. 

 Selecţia dosarelor 03.08.2017 

 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.08.2017 ora 14,00  

 Proba scrisă 07.08.2017 ora 10,00 la sediul şcolii 

 Proba practică – utilizarea PC-ului  07.08.2017  

 Proba de interviu 07.08.2017  

 Afişarea rezultatelor 08.08.2017ora 14,00 

 Depunerea contestaţiilor 08.08.2017 ora 14,30-15,00 

 Afişarea rezultatelor după contestaţii 10.08.2017 ora 15,00 

 


